
Θέλουν και τους γονείς συνεργούς στην 
αξιολόγηση

«Δε συμμετέχουμε στην αξιολόγησή σας» απαντά η ΑΣΓΜΕ για τα ερωτηματολόγια που 
στάλθηκαν στα σχολεία με αναμορφωμένο πρόγραμμα

Ενα βήμα ακόμα στην εφαρμογή της «αξιολόγησης» των σχολείων είναι τα ερωτηματολόγια που 
έστειλε  το  υπουργείο  Παιδείας  στα  σχολεία  με  νέο  αναμορφωμένο  πρόγραμμα  (ΕΑΕΠ).  Τα 
ερωτηματολόγια καλούνται να συμπληρώσουν ο διευθυντής του σχολείου, ένας ή περισσότεροι 
εκπρόσωποι  του  Συλλόγου  Διδασκόντων  και  ένας  εκπρόσωπος  του  Συλλόγου  Γονέων.  Το 
έγγραφο «έφυγε» από το υπουργείο στις 6 Μάρτη και η συμπλήρωσή του καλείται να γίνει μέσα 
σε έξι μέρες, δηλαδή μέχρι σήμερα.
Σήμερα  μιλάμε  για  τα  σχολεία  με  ΕΑΕΠ,  αύριο  όμως  έρχεται  η  γενίκευση  της  αξιολόγησης 
παντού. Ηδη -ταυτόχρονα σχεδόν με το ερωτηματολόγιο- στάλθηκε σε όλα τα σχολεία εγκύκλιος 
με θέμα «Προετοιμασία της γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Εργου 
της  σχολικής  μονάδας  -  Διαδικασία  Αυτοαξιολόγησης»  ενόψει  της  δημοσίευσης  της  σχετικής 
υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
«Δε  συμμετέχουμε  στην  αξιολόγησή  σας  που  θα  κάνει  το  σχολείο  πιο  ακριβό  για  τη  λαϊκή 
οικογένεια, πιο φθηνό για το κράτος και πιο κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις» απαντά η Ανώτατη 
συνομοσπονδία  Γονέων  Μαθητών  Ελλάδας  (ΑΣΓΜΕ),  σε  σχετική  επιστολή  της  προς  το 
υπουργείο Παιδείας και τις διευθύνσεις του. Η επιστολή έχει ως εξής:
«Μόλις  πρόσφατα  ζητήθηκε  από  τους  Συλλόγους  Γονέων  να  συμμετάσχουν  στη  διαδικασία 
αξιολόγησης  της σχολικής  μονάδας,  στα  σχολεία  με  νέο  αναμορφωμένο  πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). 
Αύριο θα ζητηθεί  να γίνει  το ίδιο,  σε όλα τα Σχολεία.  Γονείς θα αξιολογούν εκπαιδευτικούς, 
εκπαιδευτικοί  θα αξιολογούν μαθητές,  όλοι  εναντίων όλων και  η  πολιτική σας να προχωράει 
ανεμπόδιστοι.
Η απάντησή μας είναι η εξής:
Σας  έχουμε  αξιολογήσει  χρόνια  τώρα! Είστε  εσείς  που  αφήνετε  τα  σχολεία  χωρίς 
εκπαιδευτικούς, που κλείνετε σχολεία, που ξεχνάτε να στείλετε βιβλία, μας απειλείτε ότι αν τα 
παιδιά μας μουτζουρώσουν τα βιβλία τους θα τα πληρώνουμε (!), που αφήνετε πεινασμένους 
μαθητές σε αίθουσες που στάζουν στις πρώτες βροχές, είστε εσείς που ζητάτε να μάθετε πόσοι 
μαθητές μπορούν να στοιβαχτούν σε κάθε τάξη, για να φτιάξετε 30άρια τμήματα. Είστε εσείς που 
αφήνετε ανεμβολίαστα μικρά παιδιά. Είστε εσείς που μοιράζετε την απελπισία στις οικογένειες 
μας, με την φοροεπιδρομή, την ανεργία, την ακρίβεια. Είστε εσείς που μαθαίνετε στα παιδιά μας 
πώς να σκύβουν το κεφάλι, και αν το αρνηθούν τα στέλνετε στα "μαθητοδικεία". Είστε εσείς που 
κάνετε τη μόρφωση υπηρεσία για λίγους και εκλεκτούς. Είστε εσείς που στέλνετε 15χρονα στην 
εργασία και τη σχολική διαρροή. Είστε εσείς που κλείσατε το μοναδικό δημόσιο παιδοχειρουργικό 
τμήμα και καταδικάσατε στο θάνατο μικρά παιδιά.

Σας αξιολογήσαμε και δεν είστε απλά ανεπαρκείς - είστε επικίνδυνοι!
Το σχολείο μας δε θα γίνει καλύτερο με την αξιολόγηση. Το μόνο που σας νοιάζει είναι πόσους 
εκπαιδευτικούς θα βάλετε στο τσεπάκι σας και πόσους θα απολύσετε. Σας νοιάζει να μας βάλετε 
εμάς τους γονείς να βρούμε τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία των σχολείων έτσι που 
όλοι ... (οι επιχειρηματίες, η Τ.Α., η μ.κ.ο) να έχουν και άποψη για το τι πρέπει να μάθουν τα 
παιδιά μας!
Δεν τσιμπάμε!
Οι γονείς, τα παιδιά μας και οι δάσκαλοι τους έχουμε ανάγκη από ένα άλλο σχολείο.
Που θα είναι δημόσιο και δωρεάν, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, που δε θα φοβόμαστε να τα 
στείλουμε σχολείο μήπως πάθουν τίποτα. Από ένα σχολείο που δεν θα χωρίζει τα παιδιά μας λες 
και είναι αυτά που φταίνε για την κυβερνητική πολιτική σας.
Γι' αυτό λέμε: δεν θα βγάλουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια!
Δεν συμμετέχουμε στην αξιολόγησή σας που θα κάνει το σχολείο πιο ακριβό για τη 
λαϊκή οικογένεια, πιο φθηνό για το κράτος και πιο κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις.
Ολοι για έναν και ένας για όλους»!


